FORMULÁRIO CONSOLIDADO
Negociação de Administradores e Pessoas Ligadas – Art. 11 – Instrução CVM nº 358/2002
Em a bri l de 2017, não foram realizadas operações com va lores mobiliários e/ou deriva tivos, de acordo com o artigo 11 da Instrução
CVM nº 358/2002, no â mbito da Oferta Pública de Distribuição Pri mária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Aliansce.

Denominação da Companhia: ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
Grupo e
( ) Conselho de Administração
( ) Diretoria
Pessoas
Ligadas
Saldo Inicial

( ) Conselho Fiscal

(x) Grupo de Controle

% de pa rticipação
Mes ma
Qua ntidade
Es pécie/
Tota l
Cl a sse
Ações
Ordi nárias
101.217.210
49,93%
49,93%
Movimentações no Mês – discriminar cada operação de compra ou venda ocorrida no mês (dia, quantidade, preço e volume)

Va l or
Mobi liário/
Deri vativo

Ca ra cterísticas
dos Títulos

Va l or
Mobi liário/
Deri vativo

Ca ra cterísticas
dos Títulos

Intermediário

Opera ção

Di a

-

-

-

-

-

Qua ntidade
-

Preço (R$)

Vol ume (R$)

-

-

Saldo Final
Va l or
Mobi liário/
Deri vativo

Ca ra cterísticas
dos Títulos

Qua ntidade

Ações

Ordi nárias

101.217.210

% de pa rticipação
Mes ma
Es pécie/
Tota l
Cl a sse
49,93%
49,93%

* Cons iderando que Renato Feitosa Rique faz parte do grupo de controle, é conselheiro e diretor, s uas a ções foram i ncluídas apenas
na consolidação do Grupo de Controle acima, em linha com o i tem 4.8 do Ofíci o Ci rcular CVM/SEP/nº 02/2016.
** Em 30/09/2013, Henri que C. Cordeiro Guerra era diretor e a dquiriu 1.500.000 a ções e fi rmou o 3 o Adi tivo e Consolidação do
Acordo de Acionistas da Companhia. Suas ações estão atualmente apresentadas na consolidação do Grupo de Controle acima , em
l i nha com o item 4.8 do Ofício Ci rcular CVM/SEP/nº 02/2016.
*** Del cio La ge Mendes é diretor e membro do conselho de administração, e, em 30/09/2013, a dquiriu 1.500.000 a ções e firmou o
3o Adi ti vo e Cons olidação do Acordo de Aci onistas da Companhia. Em 30/04/2014 foi el eito em As s embleia Geral Ordinária e
Extra ordi nária Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Suas a ções estão atualmente apresentadas na consolidação
do Grupo de Controle a cima, em linha com o i tem 4.8 do Ofíci o Ci rcular CVM/SEP/nº 02/2016.

FORMULÁRIO CONSOLIDADO
Negociação de Administradores e Pessoas Ligadas – Art. 11 – Instrução CVM nº 358/2002
Em a bri l de 2017, não foram realizadas operações com va lores mobiliários e/ou deriva tivos, de acordo com o artigo 11 da Instrução
CVM nº 358/2002, no â mbito da Oferta Pública de Distribuição Pri mária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Aliansce.

Denominação da Companhia: ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
Grupo e
(x) Conselho de Administração
( ) Diretoria
( ) Conselho Fiscal
Pessoas
Ligadas
Saldo Inicial

( ) Grupo de Controle

% de pa rticipação
Mes ma
Qua ntidade
Es pécie/
Tota l
Cl a sse
Ações
Ordi nárias
6.801
0,003%
0,003%
Movimentações no Mês – discriminar cada operação de compra ou venda ocorrida no mês (dia, quantidade, preço e volume)
Va l or
Ca ra cterísticas
Preço
Mobi liário/
Intermediário
Opera ção
Di a
Qua ntidade
Vol ume (R$)
dos Títulos
(R$)
Deri vativo
-

Va l or
Mobi liário/
Deri vativo

Ca ra cterísticas
dos Títulos

Saldo Final
Va l or
Mobi liário/
Deri vativo

Ca ra cterísticas
dos Títulos

Qua ntidade

Ações

Ordi nárias

6.801

% de pa rticipação
Mes ma
Es pécie/
Tota l
Cl a sse
0,003%
0,003%

* Cons iderando que Renato Feitosa Rique faz parte do grupo de controle, é conselheiro e diretor, s uas a ções foram i ncluídas a penas
na consolidação do Grupo de Controle acima, em linha com o i tem 4.8 do Ofíci o Ci rcular CVM/SEP/nº 02/2016.
** Em 30/09/2013, Henri que C. Cordeiro Guerra era diretor e a dquiriu 1.500.000 a ções e fi rmou o 3 o Adi tivo e Consolidação do
Acordo de Acionistas da Companhia. Suas ações estão atualmente apresentadas na consolidação do Grupo de Controle acima , em
l i nha com o item 4.8 do Ofício Ci rcular CVM/SEP/nº 02/2016.
*** Del cio La ge Mendes é diretor e membro do conselho de administração, e, em 30/09/2013, a dquiriu 1.500.000 a ções e firmou o
3o Adi ti vo e Cons olidação do Acordo de Aci onistas da Companhia. Em 30/04/2014 foi el eito em As s embleia Geral Ordinária e
Extra ordi nária Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Suas a ções estão atualmente apresentadas na consolidação
do Grupo de Controle a cima, em linha com o i tem 4.8 do Ofíci o Ci rcular CVM/SEP/nº 02/2016.

FORMULÁRIO CONSOLIDADO
Negociação de Administradores e Pessoas Ligadas – Art. 11 – Instrução CVM nº 358/2002
Em a bri l de 2017, não foram realizadas operações com va lores mobiliários e/ou deriva tivos, de acordo com o artigo 11 da Instrução
CVM nº 358/2002, no â mbito da Oferta Pública de Distribuição Pri mária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Aliansce.

Denominação da Companhia: ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
Grupo e
() Conselho de Administração
(x) Diretoria
Pessoas
Ligadas
Saldo Inicial

( ) Conselho Fiscal

( ) Grupo de Controle

% de pa rticipação
Mes ma
Qua ntidade
Es pécie/
Tota l
Cl a sse
Ações
Ordi nárias
221.733
0,11%
0,11%
Movimentações no Mês – discriminar cada operação de compra ou venda ocorrida no mês (dia, quantidade, preço e volume)
Va l or
Ca ra cterísticas
Vol ume
Mobi liário/
Intermediário
Opera ção
Di a
Qua ntidade
Preço (R$)
dos Títulos
(R$)
Deri vativo
-

Va l or
Mobi liário/
Deri vativo

Ca ra cterísticas
dos Títulos

Saldo Final
Va l or
Mobi liário/
Deri vativo

Ca ra cterísticas
dos Títulos

Qua ntidade

Ações

Ordi nárias

221.733

% de pa rticipação
Mes ma
Es pécie/
Tota l
Cl a sse
0,11%
0,11%

* Cons iderando que Renato Feitosa Rique faz parte do grupo de controle, é conselheiro e diretor, s uas a ções foram i ncluídas apenas
na consolidação do Grupo de Controle acima, em linha com o i tem 4.8 do Ofíci o Ci rcular CVM/SEP/nº 02/2016.
** Em 30/09/2013, Henri que C. Cordeiro Guerra era diretor e a dquiriu 1.500.000 a ções e fi rmou o 3 o Adi tivo e Consolidação do
Acordo de Acionistas da Companhia. Suas ações estão atualmente apresentadas na consolidação do Grupo de Controle acima, em
l i nha com o item 4.8 do Ofício Ci rcular CVM/SEP/nº 02/2016.
*** Del cio La ge Mendes é diretor e membro do conselho de administração, e, em 30/09/2013, a dquiriu 1.500.000 a ções e firmou o
3o Adi ti vo e Cons olidação do Acordo de Aci onistas da Companhia. Em 30/04/2014 foi el eito em As s embleia Geral Ordinária e
Extra ordi nária Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Suas a ções estão atualmente apresentadas na consolidação
do Grupo de Controle a cima, em linha com o i tem 4.8 do Ofíci o Ci rcular CVM/SEP/nº 02/2016.

